HET KERKBLAD

Witte Donderdag:
in het licht van het delen ....
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Stille Zaterdag:
in de schemering van de hoop ....
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in de glans van de opstanding ..

HERVORMDE GBMEENTE
OMME LANDERWTJK.ZUIDWEI\D IN G

PAASI{UMMBR 2AI3
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Voorganger : Mr. Ds. R. Poede, tel. 050-2304266
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Bureau

Admínistratie

mevr. A.M. Nieboer, Rubenslaan 2l
9663 BX Nieuwe Pekela, tel. (0597) 64 68 54
mevr. G. Vos-Germs, tel. (0598) 61 80 60

Kerkrentmeesters girorekening: 84.12.61
bankrekening: 3650. 03.964
t.n.v. Hervormde Gemeente
Ommelanderwij k - Zuidwending,
Van Beresteijnstraat 26, 9641 AB Veendam.
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girorekening: 84.12.61
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TER OVERWEGING:
Het licht komt er zolangzamerhand aan.
De dagen worden langer en de zon neemt in kracht toe.
Dat hebben we een trjdje terug goed gemerkt. De temperaturen stegen
tot 15 graden en de eerste knoppen verschenen in de bomen. Maar het
kan verkeren, zei Bredero al, op het moment dat ik dit schrijf ligt er
weer sneeuw en vriest het.
Het zou een beeld van Pasen kunnen zljn.De leerlingen hebben de
weg van Jezus lang meegelopen, maar het laatste stukje moest hij
alleen gaan;In de tuin laten zehem achter in de handen van de
Romeinen en zelf vluchten ze weg. Jezus wordt opgepakt en
uiteindelijk ter dood veroordeeld aan het kruis.
De leerlingenzijnverslagen, waarom moest ditzo lopen?
Maar de vrouwen geven niet op en Maria gaat op zoeknaar het graf
dat leeg blijkt te zijn. Weer verwarring totdat de bevrijdende
boodschap doordringt. Jezus is niet dood, maar God heeft hem
opgewekt uit de doden. Pasen.
Pasen laat ons zien dat daar waar onze wegen dood lijken te lopen er
met behulp van God, altijd weer een nieuw begin mogelijk is.
Pasen is niet alleen het verhaal uit het verleden, dat mooi is om te
horen. Pasen gaat veel meer over ons eigen leven in het hier en nu.
Anders zou het een verhaal blijven en zou het ons, in ons bestaan, niet
veel verder kunnen helpen.
Pasen wordt juist ieder jaar met vreugde gevierd omdat het ons er
steeds weer op wijst dat uit de dorre takken die schijnbaar dood zijn,
nieuw leven voortkomt. Dat een leven dat vastgelopen is, opnieuw
vlot getrokken kan worden.
Pasen laat zien dat we niet hoeven te wanhopen, dat ieder eindpunt
een nieuw begin in zich meedraagt.

Niet dat dat altijd even gemakkelijk is. We zifrenvaak vast in oude
patronen en manieren van denken. Maar als er iets is dat Pasen ons wil
leren of meegeven, is dat dat niets voor de eeuwigheid is, alleen Gods
Liefde voor ons. En dat we staande in die liefde naar het Licht toe
mogen leven.

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande
diensten. Tijdens de diensten is er kinderoppas. Indien er twee of meer
kinderen in de dienst aanwezig zljn. gaan ze voor de preek naar
het Gebouw. Het bijbelverhaal wordt verteld en als er nog ttjdis, zal
er n.a.v. het verhaal een "werkje" worden gemaakt.
Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.

Pasen is als gisteren morgen wordt!

Ds. Raymond Poede

Info kerkdiensten:
Witte Donderdag" 28 maart:
Op deze donderdag zal de dienst om 19.30 uur beginnen en zullen we
met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

KERKDIENSTEN
24 maart
28 maart

.l0.00

uur

19.30 uur

Ds. F. Iwema-Schipper te Muntendarn.
Ds. E,.J. Struif te Oosterwolde.

(Witte Donderdag, Heilig Avondmaal)

uur

29 maart

19.00

3I

10.00 uur

maa;.1"

7 aprll
14 aprll
2I aprll
28 aprll

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

5 mei
12 mei
19 mei

09.30
09.30
1L.00
09.30

26 mei
2 juni
9 juni
16 juni

uur
uur

uur
uur

09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

Korte dienst onder leiding van de
zondagsschool. (Goede Vrij dag)
Ds. E.J. Struif te Oosterwolde.
(Pasen)
Pastor E. Vroom te Veendam.
Ds. R. Poede.
Mw. M. van Vliet te Veendam.
Joh. de Heer dienst.

Mw. C. Dun te Veendam.
Ds. D. van Vliet te Veendam.
Ds. R. Poede. (Pinksteren)
Mw. T. Huizing te Veendam.
Mw. T. Huizing te Veendam.
Pastor E. Vroom te Veendam.
Mw. M. van Vliet te Veendam.

Goede Vriidag. 29 maart:
Op deze vrijdag zal de leiding van de zondagsschool een korle dienst
verzorgen, deze dienst begint om 19.00 uur.

Pasen.31 maart:
Voorafgaande aan de dienst van Pasen, zullen we weer met elkaar het
ontbijt gaan gebruiken. Informatie hierover kunt u verderop in dit
kerkblad lezen.

Zondas2S april:
Op deze zondagzullen we een avondzangdienst houden in het teken
van de liederen van Johannes de Heer, aanvang 19.30 uur.
Op het orgel zal spelen Marcel Gelderloos, de dienst zal onder leiding
staan van Harry Huisman en Antje Nieboer.
(Er zal deze zondag geen ochtenddienst zijn.)

Denkt u erom dat vanaf zondag 5 mei a.s. de diensten \ryeer om
09.30 uur zullen beginnen, tenzij anders vermeld in het kerkblad
of krant.

Zieken:
* Dhr. M. den Hollander, Numero Dertien

8.

Allen die niet genoemd z4n en getroffen zijn door ziekte en/of zotg,
wensen we Gods kracht toe. Laten we omzien naar elkaar!

Geboren:
02-01-2013

Lotte Elise, dochter van Roel en Bianca Klap en
zusje van Stefan en Jolijn, Patrijsstraat 12.

Onze hartelij ke gelukwensen.

Huweliik:
Op 18 januari jl. mocht het echtpaar Bos-Wesseling, Zuidwending29l
hun 50 jarig huwelijk vieren.

In memoriam Albert Ziengs
Op 11 januari 2013 is overleden Albert Ztengs.
Appie Ziengs was al geruime tijd ziek. In het begin bezocht hij nog onze
kerkdiensten, waar hij altrjd samen met zljn vrouw zijn vaste plek in de
kerk had, maar Ía verloop van tijd ging dat niet meer. In de bezoeken
die ik aan hem bracht de laatste tijd spraken we veel over vroeger. Over
de tijd dat hij enzijn vrouw, Lammie, nog een eigen bakkerij hadden,
over zijn werk in de bakkerij in Zuidbroek.
Appie was een man van recht door zee, Je wist waar je met hem aan toe
was. Zo was hij naar de mensen om hem heen, maar ook naar zijn vijf
kinderen. Hij heeft hen altijd gestimuleerd te leren en om iets van het
leven te maken. Zelf zei hij altijd dat hij en goed leven had gehad en
dankbaar was dat hij al 60 jaar samen met Lammie was.

Op 27 februari
125 A hun 50 jarig huwelijk vieren.

De dienst waarin we afscheid van hem namen was een mooi slotakkoord
vanztln leven. Samen met de kinderen hebben we de dienst voorbereid
en er vorm aangegeven. Zo wilde Appie het ook gtaag.

Wij hopen dat het voor beide bruidsparen een onvergetelijke dag is

Hij hield vanzijn familie en het was dan ook zijn uitdrukkelijke wens

jl. mocht het echtpaar Tepper-Hofman, Zuidwending

geweest en wensen hen nog vele goede gezonde jaren samen.

Gestorvenen in de afgelopen periode:

- 14-12-2012
- 11-01-2013
- 20-0r-2013
9-03-2013

-

DhÍ. K. Zuur, Zuidwending46.
Dhr. A. Ziengs, Ommelanderwijk l4l-9.
Dhr. C.M. van den Hoven, Zwaluwstraat 14.
Mw. J.J. Sprik-Hardenberg, Kofieleegte 20.

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

om thuis temidden vanzrln vrouw en kinderen te sterven. En zo is het
uiteindelijk ook geschied. Een kalm en waardig afscheid waar hij al een
tijd klaar voor was.

We zullen Appie Ziengs herinneren als een lieve man en vader, maar
ook als een gemeentelid die veel voor de kerk in OmmelanderwijkZuidwending gedaan heeft.
We wensen T,ammie, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel
sterkte toe.
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In memoriam Cor van

den Hoven

Op 2\januari 2013 is plotseling overleden Cor van de Hoven.
Niets wees erop dat we zo snel afscheid moesten nemen van Cor.
Cor en zijn vrouw Tiny, stonden op het punt om op vakantie te gaan
toen het noodlot toesloeg. In Glanerbrug waar ze op dat moment waren
zakte Cor plotseling in elkaar, men heeft nog geprobeerd hem te
reanimeren, maar dat mocht helaas niet meer baten.

Cor was een man voor wie het werk heel belangrijk was. Hij hield van
zijn werk en was vaak weg naar het buitenland. Cor was ooit begonnen
in de weg en waterbouw bij Dirk Verstoep en eindigde uiteindelijk bij
Nacap, eerst als adjunct directeur, later als technisch adviseur. In die
hoedanigheid is hij de halve wereld over gereisd en ieder keer als htj op
reis ging zorgde Tiny ervoor dat alles in orde was. Veel sprak hij daar
niet over, maar als Tiny in het ziekenhuis had gelegen dan verzorgde
Cor haar met alle liefde. Zokonhij iets terug doen voor alle zorg die
Tiny hem gegeven had.
Toen Cor in 2004 stopte met werken moest hij een nieuwe invulling
aanzijntijd geven. Dat was niet altijd even gemakkelijk, gewend als
hij was om altijd te werken.
Maar gelukkig waren er ook nog zijn twee kleindochters Miranda en
Marjolein. Zekwamen regelmatig langs en opa mocht regelmatig als
chauffeur optreden om zrjn kleindochters te brengen en te halen.

In de dienst, die we samen hebben voorbereid, hebben we afscheid
genomen van Cor op de manier die bij hem past.
We herinneren Cor als een man die hard werkte voor zrjn gez\n en als
lieve man, vader en opa. Maar ook in de gemeente zoals in de
restauratiecommissie zullen we hem missen. Er is een lege plekWe willen Tiny, Cees, Anke, Miranda en Marjolein veel sterkte
toewensen de komende tijd.

Voor de kindergln:
Voor Pasen een mooie passende kleurplaat. Veel plezier!

Giften voor de bloemen:

V.

Vastenmsaltijd:

€ i00,-fum. P. te
I0,-mw. B. te N.P.

€

Op woensdag20 maart a.s. zal de vastenmaaltijd worden gehouden in
het verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente te Muntendam,
aanvang 18.30 uur.

Giften voor het kerkblad:
fam. K. te'W. € 20,-€ 100,-fam. P. te V.
€ 25,-dhr. H. te o.
mw. B. te N.P. € 10,-€ 20,-dhr. G. te V.
€ 20,-fam. P. te V.

Op woensdag2T maart a.s. zal de laatste vastenmaaltijd worden
gehouden in 't Centrum van de Prot. Gemeente Veendam, ook hier is de
aanvang 18.30 uur.
Voor beide vastenmaaltijden bent u van harte welkom.

V/ij danken u hartelijk voor uw giften voor de bloemen en het

Ter afsluiting van het veertigdagenproject

Pausontbiit:

kerkblad.

ttllosanna voor de zoon van Davidtt
nodigen wij u/jou hartelijk uit om samen met ons het
PAASONTBIJT te houden.

Van de Kerkenraad:
Kerstmarkt:

Dit ontbijt zal op Paaszond ag 3l maart van 9.00 tot 9.45 uur in het

Wij willen de vrijwilligers die meegeholpen hebben met het bakken en
verkopen van de spekkendikken op de Kerstmarkl van harte bedanken

gebouw plaatsvinden.
Iedereen is van harte welkom.

voor hun inzet.
Kosterschap:
Na vele jaren het kosterschap op zichte hebben genomen en diverse
andere vrijwilligerstaken te hebben gedaan, heeft de familie M. Bos,
Zuidwending2gl, te kennen gegeven hiermee te willen stoppen.
Namens onze gemeente heeft de familie een boeket bloemen in
ontvangst mogen nemen en wij danken hen voor al hun werk die vele
jaren.
10

Het ontbijt zalhelkarakter hebben van ontmoeting met elkaar en samen
alles delen. I.v.m. de organisatie willen we graag weten op hoeveel
personen we kunnen rekenen.
U/

jrj kunt zich tot uiterlijk 27 maartopgeven bij mw. Tini Haarsma,

J. Vegterweg 3.

tel. 614318.
Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer.
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Van de Kerkrentmeesters:
Opstandingsdag

Kerkbulans 2013:

Hierbij willen'we een ieder hartelijk bedanken, die ons een bijdrage
hebben toegezegd of al hebben gegeven voor de jaarlijkse actie
"Kerkbalans". De vrijwilligers die op stap zijn geweest, hartelijk
bedankt. We hopen volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen. Het
verheugt ons, dat veel mensen uit Ommelanderwljk/Zuidwending en
ook uit Veendam en elders zich verbonden voelen met het wel en wee
van onze kerk.

Opnieuw geboren, opgestaan
Opnieuw geboren, opgestaan,
voorgoed veranderd opgericht,
door angst en sterven heengegaan
zien wij opnieuw het leven aan,
geschenk dat groot en kostbaar is.
Opnieuw geboren, opgestaan,
bezocht gelouterd en onthecht,
in kou en duisternis gewacht,
lang vastgehouden in een nacht,
die ongedacht weer ochtend werd.

Solidariteitskas 2012 en 2013:

Bij

deze willen wrj u vragen de bijdrage voor de solidariteitskas over te maken. Dit bedrag € 10,- is gedeeltelijk bestemd
voor de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en gedeelte is voor onze
plaatselijke gemeente. Onze gemeente is verplicht een bijdrage te
leveren voor elke lidmaat en de meerderjarige doopleden aan de PKN.
Er zljn nog een aarftal mensen die hun bijdrage van2072 nog
niet hebben betaald. Zouu, uw administratie nog eens na willen zien?
Overboeking op giro 84.12.61 t.n.v. Hervormde Gemeente
Ommelanderwijk-Zuidwending, o.v.v. Solidariteitskas 2012 of 2013.

Opnieuw geboren, opgestaan,
mijn wapens had ik neergelegd,
zo klein en kwetsbaar stond ik daan
bereid om elke weg te gaan,
ja toen, toen ben ik opgestaan.
Marijke de Bruijne

Hartelijk dank voor uw medewerking.

College van Kerkrentmeesters.
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4 mei Dodenherdenking.

CHRISTUS ALS HOVENIER

Aan alle inwoners van Ommelanderwijk
en omstreken.

- Zuidwending

De 4 mei commissie is weer druk bezig met de voorbereidingen voor
de herdenking op de Joodse begraafplaats aan de Sluisweg.
Nog niet alles is bekend op het moment van drukken van dit kerkblad,
zodra het programma bekend is, zal ook een vernelding in de
Ommelander plaatsvinden die voor de herdenking nog zal verschijnen.

Eén Rembrandt kende als l<ind ik goed:
de Christus met de grote hoed
wandelend in de ochtendstond.
En, naar erbij geschreven stond:
Hij was een hovenier. . ., .
"
,,

i,':

Ën nog laat ik mijn tranen gaan
als in de gaarde ik Hem zie staan,
en - wat terzijdei- in'stille schrik"

. ,,
, ,:
'

:,

/

die éne, zij die dacht als ik:
Het was de hovenier.

À
Al wel kunnen we u het volgende vermelden:
- verzamelen bij Meefiens Meubelen
- vertrek om 19.40 in gepaste stilte lopend naar de begraafplaats.

Het is een Joodse gewoonte, dat tijdens de herdenking op de
begraafplaats de jongens en mannen een hoofddeksel dragen.

Wij willen deze gewoonte graag voortzetten en vragen hen tijdens
plechtigheid een hoofddeksel te dragen. Blj het verlaten van de
begraafplaats wordt door iedereen een steentje gelegd op het
monument. Dit als teken van ons bezoek aan de begraafplaats.

O kinderdroom van,groen en goud géén die ontnam wat ik behoud'
De laatste hoven naderen:schi
en ijler wordt de ochtend hier.
Hij is de

hovenier

lda G.M.

eernarA$:

',,

de

De 4 mei commissie.
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Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaartvereniging
..OMMELANDERWIJK _ ZUIDWENDING'' U.A.?

Voor het jaar 2013 is de contributie € 42,50 voor leden van2ljaar en
ouder, voor leden van 16 - 2l jaar is de contributie € 40,--.
Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris Yanonze vereniging:
Aafien de Vries - Heemskerkstraat 10 Veendam - tel. 0598-630751.
Het telefooÍrnummer voor het melden van sterfgevallen:
0597 -64698 L, Uitvaartverzorging Anny Munneke.
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HET KERKHOF.
Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,
b.v. aankoop van een graf e.d., kunt uzichwenden tot:
dhr. H. Pietersen, Zuidwending 125,
9644 XC Veendam, tel. 0598 - 630917.

KOPIB VOOR HET VOLGEND I(ERI(BLAD TIJDIG
INLEVBREN BIJ DE RED,A.CTIE/KERKENRAAD !!!!

UITERLIJK:
OUD PAPIBR

- ELKE

28 aPril 2013

3E ZATERDAG VAN DE MAT\ND!
20 april2013
18 mei 2013
15

juni 2013

Oud papier ten bate voor: voetbalclubDWZ, de school de
Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.
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